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I UVOD 
 
V pričujočem besedilu smo na željo naročnika pripravili kratek zgodovinski pregled 
pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah, namenjenih prebivanju. Poudarek je bil na 
obdobju od leta 1945 dalje, vendar pa je bilo treba upoštevati tudi pravno ureditev 
stvarnopravnih razmerij iz preteklih obdobij. V tej zvezi smo prikazali tudi odstopanje od 
načela superficies solo cedit (povezanost zemljišča in objekta) v času od leta 1945 pa vse do 
sprejetja aktualnega Stvarnopravnega zakonika. Takega odstopanja namreč v državah 
klasičnega koncepta zasebne lastnine in kapitalistične produkcije niso poznali.  
 
V prvem delu smo obravnavali normativno plat pridobivanja lastninske pravice na 
nepremičninah v času po letu 1945, in sicer predvsem zaposlenih v podjetjih v družbeni 
lastnini, ki so lahko npr. prek posameznega podjetja pridobili stavbno zemljišče in na njem 
zgradili stanovanjsko hišo ali pa so vplačevali sredstva v sklade, iz katerih se je zagotavljala 
gradnja stanovanj za delavce, potem pa odkupili stanovanja po Stanovanjskem zakonu iz 
leta 1991 (t.i. »Jazbinškov zakon«).  
 
V nadaljevanju predstavljamo tudi nekoliko širši družbeno-zgodovinski kontekst, saj je ta za 
razumevanje razvoja stanovanjske politike v Sloveniji nujno potreben. Preteklo stoletje je 
zaznamovano z gospodarsko transformacijo, dvema svetovnima vojnama ter geografsko in 
družbeno-politično reorientacijo. Slovenija je iz agrarne države postajala industrijska dežela, 
za katero je bila pred drugo svetovno vojno značilna zasebna pobuda, po drugi svetovni vojni 
pa se je ustroj družbenega sistema centraliziral, država je med drugim vzela v svoje roke tudi 
gospodarske mehanizme, preko katerih je določala obseg in način financiranja – tudi 
stanovanjske politike (Lazarević Ž. in Oset Ž., 2010). 
 
Podatke smo večinoma pridobili s svetovnega spleta, pri čemer smo pregledali in uporabili 
relevantno zakonodajo iz preteklih obdobij. Pri tem nam je bil med drugim v pomoč tudi portal 
Zgodovina Slovenije - SIstory. Določene podatke smo pridobili iz relevantne sodne prakse in 
iz strokovne literature. Pri tem smo podatke črpali predvsem iz študij razvoja stanovanjske 
politike v Sloveniji, iz prispevkov, ki so opisovali stanovanjsko problematiko v posameznem 
obdobju ter iz publikacij Statističnega urada Republike Slovenije.  
  
 
II PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN NA OZEMLJU SLOVENIJE – KRATEK 

NORMATIVNI PREGLED  
  
Obči državljanski zakonik 
 
V obdobju od leta 1811 do 1945 je na ozemlju današnje Slovenije stvarnopravna razmerja 
urejal avstrijski državljanski zakonik (Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (ABGB) oziroma 
Obči državljanski zakonik (ODZ)).1 Stvarnopravna ureditev ODZ se močno opira na 
rimskopravne vire in ureja vsa pomembnejša stvarnopravna razmerja. Na ozemlju današnje 
Slovenije se je uporabljal ves čas, ko je bilo del habsburške monarhije, kasneje pa tudi v 
Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji. V obdobju med 1945 in 1991 so se za stvarnopravna 
razmerja med posamezniki še naprej uporabljala pravna pravila ODZ z nekaterimi izjemami, 
ki so privilegirale položaj družbene lastnine (Juhart et al., 2007, str. 44–47).2  
 

                                                           
1
 Dostopen je prek: http://www.sistory.si/11686/36062.  

2
 Nekaj drobcev ODZ se lahko uporablja še sedaj, vendar pa ne predstavljajo več nobenega kolikor 

toliko zaključenega sistema (glej Brus, Marko, Veljavnost in uporaba avstrijskega prava po I. in II. 
svetovni vojni, zlasti še ODZ v: Simpozij ob 200-letnici ODZ, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 
2012). 

http://www.sistory.si/11686/36062
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Drugi del ODZ (O stvarnem pravu) obravnava lastninsko pravico in pridobivanje lastnine. 
Paragraf 353 tako določa: »Vse, kar komu pripada, vse njegove telesne in netelesne stvari, se 

imenujejo njegova lastnina.«. Nadalje glede pravic lastnika paragraf 362 določa naslednje:  
»Vsled pravice, prosto razpolagati s svojo lastnino, sme popolni lastnik praviloma svojo stvar po svoji 
volji rabiti ali nerabljeno pustiti, sme jo uničiti, celo ali deloma na druge prenesti ali se ji nepogojno 

odreči, to je, jo zapustiti.«. Lastnina se po določilih ODZ pridobi »s prisvojitvijo, po prirasti ali po 

izročitvi«. V zadnjem primeru paragraf 423 določa: »Stvari, ki že imajo lastnika, se pridobe 

posredno, kadar preidejo na praven način od lastnika na koga drugega.«. Naslednji (424) paragraf 
pa govori o naslovu pridobitve in določa naslednje: »Naslov posredne pridobitve je pogodba, 

odredba za primer smrti, sodniški izrek ali naredba zakona.« (ODZ, Systory).  
 
Glede načela superficies solo cedit ODZ v paragrafu 297 določa: »Takisto spadajo k 
nepremičnim stvarem tiste, ki se zgrade na zemljišču v namen, da ostanejo vedno na njem, kakor: 
hiše in druge zgradbe z zračnim prostorom navpik nad njimi; dalje: ne le vse, kar je pritrjeno v tla ali v 
zid, kar je prikovano in pribito, kakor: pivovarske ponve, žganjarski kotli in vdelane omare, marveč tudi 
tiste reči, katere so določene za stalno rabo celote : n. pr. vedrice, vrvi, verige, gasilno orodje in 

podobno.« (ODZ, Systory). 
 
V letu 1946 je bil sprejet Zakon o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 
1941 in med sovražnikovo okupacijo.3 V 2. členu je navedeni zakon določal: »Pravni predpisi 
(zakoni, uredbe, odredbe, pravilniki in drugi), ki so veljali na dan 6. aprila 1941, so izgubili pravno 

moč.« 4. člen pa je mdr. določal, da se smejo pravna pravila, ki jih vsebujejo zakoni in drugi 
pravni predpisi, po tem zakonu uporabljati za razmerja, ki niso urejena z veljavnimi predpisi, 
to pa samo toliko, kolikor niso v nasprotju z ustavo FLRJ, ustavami ljudskih republik, zakoni 
in drugimi veljavnimi predpisi, ki so jih izdali pristojni organi nove države, in tudi ne z načeli 
ustavnega reda Federativne ljudske republike Jugoslavije in njenih republik. Določeno je bilo 
tudi, da državni organi ne morejo svojih odločb in drugih aktov opirati neposredno na ta 
pravna pravila (glej Sistory). 
 
Pravna pravila ODZ so se na podlagi navedenega zakona lahko uporabljala tudi po 
njegovem sprejetju, in sicer do sprejema novih predpisov civilnega prava za urejanje 
civilnopravnih razmerij in kolikor niso bila v nasprotju s tedanjo ustavno ureditvijo. Sodišča pa 
so morala pri uporabi teh pravil ugotavljati in presojati, ali so in v kakšni meri v skladu s 
tedanjo socialistično družbeno ureditvijo in njenim pravnim redom4 (Sklep in sodba Višjega 
sodišča v Ljubljani I Cp 2453/2011 z dne 23. 5. 2012).  
 
Ustavna ureditev na področju lastninskih razmerij po letu 1945 
 
Prva povojna zvezna ustava – Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije z dne 31. 
januarja 19465 – je uvedla družbeno lastnino oz. »občeljudsko imovino«. Tako je njen 16. 
člen določal, da je »občeljudska imovina glavna opora države v razvoju narodnega gospodarstva in 

uživa posebno zaščito države. Upravljanje občeljudske imovine ter razpolaganje z njo določa zakon.« 
V 18. členu pa je ustava tudi določala, da sta »zajamčeni zasebna lastnina in zasebna podjetnost 
v gospodarstvu, vendar nihče ne sme uporabljati pravice zasebne lastnine v škodo ljudski skupnosti. 

Zajamčeno je dedovanje zasebne lastnine, kar se uredi z zakonom.« (Ustava FLRJ, svetovni 
splet). 

                                                           
3
 Dostopno na: http://www.sistory.si/11686/39829  

4
 Najprej uveljavitev družbene lastnine kot enega temeljev družbenoekonomske ureditve v Ustavi 

FLRJ iz leta 1946, nato pa ponovna zagotovitev lastninske pravice kot temeljne človekove pravice v 
Ustavi RS iz leta 1991 sta vplivali na povsem različno razlago istih določb ODZ v sodni praksi (glej 
Končina Peternel, ODZ v praksi slovenskih sodišč v: Simpozij ob 200-letnici ODZ, Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 2012). 
5
 Dostopno na: 

https://bs.wikisource.org/wiki/Ustav_Federativne_Narodne_Republike_Jugoslavije_(1946)  

http://www.sistory.si/11686/39829
https://bs.wikisource.org/wiki/Ustav_Federativne_Narodne_Republike_Jugoslavije_(1946)
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Identično besedilo je v zvezi z zasebno lastnino vseboval tudi 17. člen Ustave Ljudske 
republike Slovenije.6  
 
Ustava SFRJ iz leta 19637 je bila že bolj specifična in je v 23. členu določala, da imajo lahko 
občani lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in stanovanjih za osebne in družinske 
potrebe, pa tudi za opravljanje dejavnosti z osebnim delom v skladu s pogoji v posebnem 
zakonu. Z zveznim zakonom se določijo omejitve lastninske pravice na stanovanjskih hišah 
in stanovanjih.  
Praktično enako besedilo je vsebovalo določilo 31. člena Ustave Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 10/63).    
 
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ)8 iz leta 1974 je 
lastninskopravna razmerja uredila v 9. poglavju. Med drugim je v 78. členu določala, da imajo 
lahko občani lastninsko pravico na stanovanjskih hišah in stanovanjih za osebne in družinske 
potrebe. V 81. členu pa je bilo določeno, da na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega 
značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno 
graditev, ki jih določi občina, ne more imeti nihče lastninske pravice. V 83. členu je bilo še 
določeno, da lastninsko pravico uresničujejo občani in civilne pravne osebe v skladu z 
naravo in namenom nepremičnin ter drugih stvari v njihovi lasti in v skladu z družbenim 
interesom, ki ga določa zakon. Pogoje za promet z zemljišči in drugimi nepremičninami, na 
katerih ima kdo lastninsko pravico, ureja zakon.  
Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS)9 iz leta 1974 je uredila lastninskopravna 
razmerja v 10. poglavju, pri čemer je bilo zadevno besedilo v celoti enako kot v zvezni ustavi.  
 
Ustavni amandma XCIX k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/91) pa je mdr. 
določal, da se razveljavijo določbe Ustave Republike Slovenije, ki izključujejo lastninsko 
pravico na stavbnih zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja. Poleg tega je ta 
amandma še določal, da preoblikovanje družbene lastnine v javno in druge oblike lastnine ter 
omejitve lastnine ureja zakon.  
 
Druga zakonodaja na področju lastninskih razmerij 
  
Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR)10 je bil zvezni zakon bivše Jugoslavije, 
sprejet leta 1980, ki je urejal samo nekatera temeljna pravna razmerja na področju stvarnega 
prava, pomembna za celotno državo. Urejanje drugih tovrstnih razmerij je bilo prepuščeno 
posameznim republikam, vendar pa v Sloveniji za dopolnitev ZTLR ni bil sprejet poseben 
zakon, pač pa je določena materialnopravna vprašanja urejal Zakon o nepravdnem postopku 
(ZNP), za neurejena stvarnopravna razmerja pa so se še naprej uporabljala pravna pravila 
ODZ. Tudi veljavna ureditev stvarnega prava v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) v 
precejšnjem delu izhaja iz ZTLR (glej Juhart et al., 2007, str. 47). ZTLR se je dokončno 
prenehal uporabljati 1. 1. 2003, torej z uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika.  
ZTLR je v 20. členu določal, da se lastninska pravica pridobi po samem zakonu, na podlagi 
pravnega posla in z dedovanjem, poleg tega pa tudi z odločbo državnega organa na način in 
pod pogoji, kot to določa zakon. Poleg tega je ZTLR  mdr. določal, da ima v primeru, če je 
stavba, na kateri ima kdo lastninsko pravico, v skladu z zakonom zgrajena na zemljišču, ki je 

                                                           
6
 Dostopno na: http://sistory.si/11686/38564. Določbe zvezne in republiških ustav so se v številnih 

primerih podvajale oziroma v določenih delih prekrivale.  
7
 Dostopno na: http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/Ustav-SFRJ-iz-1963.pdf  

8
 Dostopno na: 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_federativne_republike_Jugoslavije_(1974)/
Dru%C5%BEbena_ureditev  
9
 Dostopno na: 

https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_republike_Slovenije_(1974)/Dru%C5%BEb
ena_ureditev#10._Lastninskopravna_razmerja  
10

 Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2255  

http://sistory.si/11686/38564
http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/Ustav-SFRJ-iz-1963.pdf
https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_federativne_republike_Jugoslavije_(1974)/Dru%C5%BEbena_ureditev
https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_federativne_republike_Jugoslavije_(1974)/Dru%C5%BEbena_ureditev
https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_republike_Slovenije_(1974)/Dru%C5%BEbena_ureditev#10._Lastninskopravna_razmerja
https://sl.wikisource.org/wiki/Ustava_Socialisti%C4%8Dne_republike_Slovenije_(1974)/Dru%C5%BEbena_ureditev#10._Lastninskopravna_razmerja
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2255
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družbena lastnina, njen lastnik pravico uporabe zemljišča, na katerem je stavba zgrajena, in 
zemljišča, ki je namenjeno za njeno redno rabo, dokler stavba obstaja. To pravico uporabe je 
mogoče prenesti samo z lastninsko pravico na stavbi (12. člen ZTLR). 
 
Zemljišča, namenjena za gradnjo, so bila torej v prejšnjem sistemu v družbeni lastnini, 
posameznik pa je lahko pridobil lastninsko pravico na objektu in z njo tudi trajno uporabo 
zemljišča v družbeni lastnini11 (glej Juhart et al., 2007, str. 84).    
 
Glede narave pravice uporabe zemljišča v družbeni lastnini naj na tem mestu omenimo  
Predlog zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL) iz leta 1997, v 
katerem je bilo mdr. pojasnjeno, da je navedena pravica pomenila, da se to zemljišče lahko 
uporablja na način, da se na njem postavi stavba ali drug gradbeni objekt in se tudi uporablja 
za potrebe tega objekta. Ta pravica je imela stvarnopravne učinke proti tretjim osebam, 
imetnik pravice uporabe pa je imel posestno varstvo in petitorno tožbo.12 To pomeni, da je 
užival varstvo, analogno varstvu lastninske pravice in da glede pravnega varstva med 
lastninsko pravico in pravico uporabe, ki so jo na družbeni lastnini imele fizične osebe, ni bilo 
razlik (Predlog zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)). 
  
Stvarnopravni zakonik (SPZ)13 je v veljavi od 1. januarja 2003 in ureja temeljna načela 
stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in 
prenehanja. Med drugim v 39. členu določa, da se lastninska pravica pridobi na podlagi 
pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa. Načelo superficies solo 
cedit je opredeljeno v 8. členu SPZ, ki določa, da je sestavina nepremičnine vse, kar je po 
namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, razen če zakon določa 
drugače.14  
 
 
2.1 Stanovanja v družbeni lastnini 
 
Zvezna zakonodaja je z Zakonom o stanovanjskem prispevku s 1. 1. 1956 prvič uvedla 
stanovanjski prispevek zaposlenih, namenjen za graditev stanovanj oziroma t. i. solidarnostni 
sistem, ki smo ga v modificirani obliki poznali vključno do leta 1990.15 Po ustavnih 
spremembah v letu 1974 je Slovenija izpopolnila republiško stanovanjsko zakonodajo. 
Sprejeti so bili številni zakoni, ki so po segmentih urejali stanovanjsko področje (povzeto po 
Nacionalni stanovanjski program (NPSta)). 
 

                                                           
11

 Glede na v tem besedilu prikazane zakonske določbe se navedena ugotovitev nanaša samo na 
mesta in naselja mestnega značaja. 

  

12
 Tako Finžgar (1979). Petitorna tožba se vlaga z namenom sodnega varstva posesti iz naslova 

pravice do posesti (tako je določal 81. člen ZTLR). 
13

 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242 
14 Načelo superficies solo cedit se je v našem pravnem sistemu spet začelo uveljavljati po letu 1991 in 

se je dokončno vzpostavilo kot temeljno načelo stvarnega prava v SPZ (Juhart et al., 2007, str. 46).    
15

 Stanovanjski prispevek je bil uveden z Zakonom o stanovanjskem prispevku (Ur. l. FLRJ, št. 57/55) 
in s tem je bil ustvarjen močan finančni vir za pospeševanje stanovanjske gradnje. Ustanovljen je bil 
kreditni sklad za zidanje stanovanjskih hiš oziroma neke vrste stanovanjski sklad. Skladi so sicer 
pridobivali zmeraj večjo vlogo in na podlagi tega se je gradilo veliko število stanovanj. Tako je 
zakonodaja prvič uvedla stanovanjski prispevek zaposlenih, ki je bil namenjen graditvi stanovanj. 
Novelirani Zakon o stanovanjskem prispevku (Ur. l. FLRJ, št. 48/59) je opredelil stanovanjski 
prispevek v višini 4 % od bruto osebnih dohodkov, za katere se je obračunaval proračunski prispevek 
iz osebnega dohodka. Z novelacijo stanovanjskega prispevka se je zgodila sprememba v zvezi z večjo 
samostojnostjo občinskih stanovanjskih skladov. Do novelacije so minimalne pogoje in način dajanja 
stanovanjskih kreditov predpisovali zvezni izvršni sveti (več glej Staniša, 2009). Stanovanjski skladi so 
bili leta 1961 ukinjeni, njihove naloge so prevzele poslovne banke (glej v nadaljevanju). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242
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Ob uveljavitvi družbenih sprememb v letu 1991 sta se v zvezi z nepremičninami uveljavila 
dva izraza: lastninjenje in privatizacija. Razlika med njima je najbolj razvidna iz 
Stanovanjskega zakona iz leta 1991 (Uradni list RS, št. 18/1991).16 Izraz lastninjenje pomeni 
proces preoblikovanja družbene lastnine v klasično lastnino. Večji del procesa lastninjenja je 
potekal tako, da se je pravica uporabe stvari v družbeni lastnini17 na podlagi samega zakona 
spremenila v lastninsko pravico. S tem v zvezi je bilo sprejetih več predpisov, 
najpomembnejši pa je bil Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, 
št. 44/1997). Proces privatizacije pa ima drugačen pomen in namen. Gre za proces, s 
katerim se lastnina iz sfere oseb javnega prava prenaša na posameznike in osebe 
zasebnega prava.18 Stanovanjski zakon je torej najprej določil lastninjenje stanovanj v 
družbeni lastnini tako, da je določil, da so na njih pridobili lastninsko pravico prejšnji imetniki 
pravice uporabe (predvsem država, občine, podjetja in skladi). V nadaljevanju pa je zakon 
novim lastnikom naložil obveznost, da ta stanovanja prodajo in s tem prenesejo lastninsko 
pravico na tiste, ki so  v stanovanjih dejansko prebivali in so imeli stanovanjsko pravico (glej 
Juhart et al., 2007, str. 49–50).   
V 123. členu navedenega zakona je bilo določeno, da lahko prejšnji imetnik stanovanjske 
pravice oziroma njegov ožji družinski član uveljavlja pravico do nakupa stanovanja v dveh 
letih po uveljavitvi tega zakona. V zakonu so bila določena tudi pravila za nakup v tistih 
primerih, ko so bila stanovanja vrnjena denacionalizacijskim upravičencem. 
 
 
2.2 Pregled nekaterih predpisov, ki so od leta 1954 urejali pridobitev pravic na 

zemljiščih in promet z njimi 
 
Omenjenenu Predlogu zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL) iz leta 
1997 je bil priložen analitični pregled 19 predpisov, ki so v obdobju od leta 1954 do nove 
ustavne ureditve urejali pridobitev pravic na zemljiščih in promet z njimi. Pregled je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor.19 V nadaljevanju prikazujemo nekatere najpomembnejše 
vsebinske elemente teh predpisov, ki so vsaj deloma ali posredno povezani s pridobivanjem 
oz. imetništvom lastninske pravice in pravice uporabe na nepremičninah, namenjenih za 
prebivanje. Pri tem je bilo zaradi medsebojne povezanosti upoštevano tako pridobivanje 
pravic s strani delovnih organizacij kot tudi s strani občin oz. prej ljudskih odborov.   
 
1. UREDBA O ZIDANJU STANOVANJSKIH HIŠ DELAVCEV IN USLUŽBENCEV (Uradni list 
FLRJ, št. 23/51 in 26/54); veljala je do leta 1965.  

Predmet uredbe je bila državna podpora delavcem in uslužbencem pri gradnji lastnih 
stanovanjskih hiš. Poleg brezplačne dodelitve zemljišč je obsegala tudi pomoč države 
pri zidavi stanovanjskih hiš. Nanašala se je mdr. na zemljišča v mestih in industrijskih 
ter gospodarskih središčih. Stanovanje, zgrajeno na takem zemljišču, je lahko 
uporabljal, užival in z njim razpolagal le lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše. 
Določeno je bilo, da je investitorju, ki ni imel lastnega stavbnega zemljišča za zidanje 
hiše, krajevni, okrajni ali mestni ljudski odbor lahko dodelil zemljišče iz sklada 
splošnega ljudskega premoženja. Zemljišče se je dodelilo v brezplačno uživanje za 
nedoločen čas. Dodeljeno zemljišče je ostalo splošno ljudsko premoženje in tako tudi 
vpisano v zemljiški knjigi. Investitor je imel pravico vknjižiti v zemljiško knjigo svojo 
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 T.i. »Jazbinškov zakon«, tako poimenovan po takratnem predsedniku Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora Mihi Jazbinšku, ki je bil tudi eden glavnih avtorjev zakona. 
17

 Ta pravica se je med različnimi subjekti praviloma prenašala odplačno. 
18

 Privatizacija javnega stanovanjskega fonda je imela več ciljev. Mdr. je tudi omogočila 
prerazporeditev dela premoženja, ki se je med komunizmom nakopičilo v obliki »javnih nepremičnin« 
med državljane, ki so ga z mesečnimi prispevki financirali oziroma pomagali ustvariti (več o tem glej 
Sendi, 2009). 
19

 Dostopen je na spletni strani: http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400339077C12564CE0030F
529&db=kon_zak&mandat=II&tip=doc.  

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400339077C12564CE0030F529&db=kon_zak&mandat=II&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400339077C12564CE0030F529&db=kon_zak&mandat=II&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C12563A400339077C12564CE0030F529&db=kon_zak&mandat=II&tip=doc


 

8 
 

lastninsko pravico le na hiši oziroma stanovanju. Investitorji so bili oproščeni upravnih 
taks in sodnih taks vpisa v zemljiško knjigo, prometnega davka pri zidanju, davka na 
dediščine, če je bila ta nepremičnina v zapuščini, in za 30 let davka od dohodkov od 
hiše. Nadaljnji prenos pravice je bil prost s predkupno pravico delavcev in 
uslužbencev, zaposlenih v istem podjetju ali organizaciji kot prvotni investitor.  

 
2. UREDBA O PRODAJI STANOVANJSKIH HIŠ IZ SPLOŠNEGA LJUDSKEGA 
PREMOŽENJA (Uradni list FLRJ, št. 17/53 in 31/53) veljala je do leta 1965. 

Ljudski odbori mest, mestnih občin, občin s posebnimi pravicami in navadnih občin so 
lahko prodali državljanom FLRJ manjše stanovanjske hiše iz splošnega ljudskega 
premoženja, ki so jih imeli pravico upravljati in ki so bile po krajevnih razmerah 
namenjene za stanovanje ene ali več družin. Upravičenci so bili vsi državljani FLRJ; 
za borce NOB, vojne invalide in izseljence-povratnike so bili določeni ugodnejši pogoji 
nakupa. Obstajala je oprostitev plačila upravnih taks, sodnih taks v zvezi z vknjižbo v 
zemljiško knjigo in prometnega davka ob prenosu lastninske pravice. Za nadaljnji 
prenos pravice ni bilo omejitev; s prenosom lastninske pravice na stavbi se je 
prenašala brezplačna pravica uporabe zemljišča. Zemljiškoknjižno je zemljišče ostalo 
splošno ljudsko premoženje, vpisala se je trajna in brezplačna pravica uporabe na 
lastnika hiše; na sami hiši pa se je vpisala lastninska pravica.  

 
3. ZAKON O PROMETU Z ZEMLJIŠČI IN STAVBAMI (Uradni list FLRJ, št. 26/54, 19/55, 
48/58, 30/62 in 53/62 ter Uradni list SFRJ, št. 15/65, 43/65, 57/65, 17/67, 11/74 in 56/80). 
Deloma je veljal kot republiški predpis. Prenehal je veljati leta 1976.   

Predmet urejanja zakona je bil mdr. promet z zemljišči in stavbami, na katerih je bila 
lastninska pravica, poleg tega pa tudi stavbna zemljišča v družbeni lastnini, ki se niso 
mogla prodati v zasebno lastnino oz. odtujevati, pač pa so se na njih lahko pridobile 
pravice, ki jih je določal zakon. Razen navedenega so bile predmet zakona še stavbe 
v družbeni lastnini, ki so bile lahko v prometu ob pogojih, ki jih je določal navedeni 
zakon. Nakup stavbe od delovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti (npr. 
občin) je imel za posledico prehod stavbe v družbeni lastnini v stavbo v zasebni 
lastnini, zemljišče pa je ostalo v družbeni lastnini. Družinska stanovanjska hiša se je 
tako lahko kupila tudi od delovnih organizacij, posledica pa je bila pridobitev pravice 
uporabe na funkcionalnem zemljišču in stavbišču. Občinska skupščina je lahko dala 
stavbno zemljišče, ki je družbena lastnina, v uporabo občanom, da si postavijo 
družinsko stanovanjsko hišo. Za oddajo je lahko občinska skupščina pooblastila 
posamezne delovne organizacije. 

 
4. ZAKON O RAZLASTITVI  (Uradni list FLRJ, št. 12/57, 53/62, 13/65, 5/68, 11/68). V 
Sloveniji je prenehal veljati leta 1972, razen določb o vojaških objektih. 

Predmet zakona je bila razlastitev nepremičnin fizičnih oseb, civilnopravnih oseb, 
družbenopolitičnih organizacij ali društev. Upravičenci so bili družbenopolitične 
skupnosti, delovne ali samoupravne organizacije, družbenopolitične organizacije ali 
društva. Razlastitveni upravičenec pri kompleksni razlastitvi je bila lahko le občina. 
Kompleksna razlastitev je bila lahko izvedena za stanovanjsko in komunalno 
izgradnjo, torej je bilo mogoče razlastiti zemljiški kompleks; splošni interes je bil 
izkazan z zazidalnim načrtom. V skladu z zazidalnim načrtom je občina nato 
razlaščena zemljišča dala v uporabo pravnim osebam ali fizičnim osebam za gradnjo 
stavb, na katerih je bilo mogoče imeti lastninsko pravico. 

 
5. ZAKON O NACIONALIZACIJI NAJEMNIH ZGRADB IN GRADBENIH ZEMLJIŠČ (Uradni 
list FLRJ, 52/58). 

Po tem zakonu so postala družbena lastnina vsa nezazidana in zazidana gradbena 
zemljišča, ki so ležala v ožjih gradbenih okoliših mest in naselij mestnega značaja, 
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zaradi česar je bila prejšnjim lastnikom odvzeta lastninska pravica.20 Na zahtevo 
prejšnjega lastnika nezazidanega stavbnega zemljišča mu je lahko občinski ljudski 
odbor to zemljišče dal v uporabo za namen zidave družinske stanovanjske hiše, če je 
bilo to mogoče po urbanističnih aktih ali odločbi ljudskega odbora. Prejšnji lastnik je 
moral družinsko hišo sezidati v roku treh let od vročitve odločbe. Pravica zidave je bila 
trajno prenosljiva. Če je prejšnji lastnik pravico brezplačne uporabe trajno prenesel 
(odplačno ali z darilom) na drugega, je lahko ta zahteval pravico do zidave. Poleg 
tega je lahko občinski ljudski odbor (pozneje občinska skupščina) oddal fizični ali 
pravni osebi nacionalizirano stavbno zemljišče za zidavo stavbe ali drugega objekta 
za svoje potrebe.  

 
6. ZAKON O LASTNINI NA DELIH STAVB  (Uradni list FLRJ, št. 16/59, 48/59, 12/62, 10/65, 
preč. besedilo 43/65, 57/65). Prenehal je veljati leta 1976. 

Predmet urejanja zakona so bili posamezni deli stavbe v zasebni ali družbeni lastnini 
(etažna lastnina). Če je stavba v etažni lastnini stala na stavbni parceli, ki je bila 
družbena lastnina, je imel vsak lastnik posameznega dela te stavbe trajno pravico 
uporabe stavbne parcele, na kateri je stala stavba. Pravice, ki jih je imel lastnik na 
stavbni parceli, na kateri je stala stavba, in na delih stavbe, ki so služili stavbi kot 
celoti ali pa samo nekaterim njenim posameznim delom, so bile nedeljivo zvezane z 
njegovim posameznim delom stavbe in so se torej vse spremembe v pravicah na tem 
delu stavbe nanašale na te pravice. Etažna lastnina se je vpisala v posebno zemljiško 
knjigo – knjigo »E«.  

 
7. UREDBA O PRIDOBIVANJU PRAVIC NA STAVBAH, STANOVANJIH IN ZEMLJIŠČH PO 
TUJIH DRŽAVLJANIH IN TUJIH PRAVNIH OSEBAH (Uradni list FLRJ, št. 53/62). Prenehala 
je veljati leta 1967.  

Po tej uredbi so tuji državljani in tuje pravne osebe lahko pridobili pravico uporabe na 
zemljišču, na katerem so nameravali sezidati stavbo ali na katerem je stala stavba, ki 
so jo pridobili, ter zemljišču, ki jim je bilo potrebno za normalno rabo takih stavb. Ob 
načelu vzajemnosti je bilo možno tudi dedovanje. 

 
8. ZAKON O UREJANJU IN ODDAJANJU STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (Uradni list LRS, št. 
42/66, 20/71.) Prenehal je veljati leta 1977.  

Predmet urejanja zakona je bilo opremljanje in oddaja urejenega stavbnega zemljišča 
v družbeni lastnini, na katerem ima pravico uporabe občina. Za stavbno zemljišče se 
je štelo zemljišče, ki je bilo po urbanističnem načrtu namenjeno za graditev, in 
zemljišče, za katero je pristojni urbanistični organ izdal lokacijsko dovoljenje. Po 
zakonu se je lahko urejeno stavbno zemljišče v družbeni lastnini, na katerem je imela 
pravico uporabe občina, oddalo v uporabo družbenim in civilnim pravnim osebam ter 
občanom samo za graditev takih objektov, kot so bili predvideni v urbanističnem 
načrtu. Oddaja se je načeloma opravila z javnim natečajem. Med izjeme od tega 
načela je npr. štela oddaja stavbnega zemljišča delovni organizaciji za graditev 
objektov na zemljišču, katero je z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za 
graditev objektov te delovne organizacije.  
 

9. ZAKON O DOLOČANJU STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTIH IN NASELJIH 
MESTNEGA ZNAČAJA (Uradni list SFRJ, št. 5/68, 20/69) – Prenehal veljati leta  1972 – ter 
ZAKON O POGOJIH IN NAČINU UVELJAVLJANJA PREDNOSTNE PRAVICE UPORABE 
ZEMLJIŠČA, RAZLAŠČENEGA ZA GRADNJO (Uradni list SRS, št. 7/70). Tudi ta zakon je 
prenehal veljati leta 1972. 

Zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja je le 
dopolnil veljavna določila Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč (glej zgoraj), ki ga je Ustavno sodišče Jugoslavije deloma razveljavilo. Zvezni 
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 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 40/2013 z dne 12. 2. 2015. 
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zakon je poleg novega načina za določanje stavbnega zemljišča na novo opredelil 
tudi pridobitev pravice uporabe na nacionaliziranem zemljišču in roke za plačilo 
odškodnine za nacionalizirano zemljišče. Navedeni republiški zakon je konkretiziral 
določbe zveznega zakona. Stavbna zemljišča v mestih in naseljih mestnega značaja 
so se določila z republiškim zakonom. Za stavbna zemljišča je bilo mogoče določiti le 
tista zemljišča, ki so bila urbanistično že zazidana ali je bil zanje sprejet zazidalni 
načrt, če naj bi bila v celoti ali v večjem delu zazidana najkasneje v desetih letih od 
dneva, ko je začel veljati republiški zakon. 

 
10. ZAKON O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM PRENOSU PRAVICE UPORABE (Uradni list 
SRS, št. 27/72, 29/72, 19/76, 8/78 in 23/78.). Prenehal je veljati leta 1980.  

Po tem zakonu je imel prejšnji lastnik parcele, ki je v sestavu zemljiškega kompleksa, 
razlaščenega za stanovanjsko graditev, prednostno pravico uporabe tolikšne površine 
parcele, kolikor jo je potreboval za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, 
na katerih je lahko po zakonu imel lastninsko pravico, in za njuno normalno rabo, če 
je smel po zazidalnem načrtu na tisti parceli sezidati takšno stavbo. Prejšnji lastnik je 
bil dolžan zgradbo na tem zemljišču v petih letih dovršiti do tretje gradbene faze, sicer 
je to pravico izgubil. Navedena pravica je bila nekaj časa tudi prenosljiva na določene 
bližnje sorodnike. 

 
11. ZAKON O RAZPOLAGANJU Z NEZAZIDANIM STAVBNIM ZEMLJIŠČEM  (Uradni list 
SRS, št. 27/72). Prenehal je veljati leta 1984. 

Zakon je urejal prenos pravice uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču v 
družbeni lastnini z družbene pravne osebe (današnja podjetja) na občino,21 
predkupno pravico občine za nezazidana stavbna zemljišča v zasebni lastnini ter 
vzpostavitev evidence nezazidanega stavbnega zemljišča, na katerem ima pravico 
uporabe občina. Prejšnji lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je prešlo v 
družbeno lastnino po Zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč 
iz leta 1958, je imel še nadalje pravico uporabljati to zemljišče do dne, ko ga je moral 
izročiti uporabniku.  

 
12. USTAVA SRS 1974 (Uradni list SRS, št. 6/74) 

Kot je že zgoraj navedeno, je določala, da na zemljiščih v naseljih in naseljih 
mestnega značaja ter na drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, nihče ni mogel imeti lastninske pravice. Način in pogoje za 
uporabo takega zemljišča je občina določala na podlagi zakona. 
 

13. ZAKON O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ V 
DRUŽBENI LASTNINI (Uradni list SRS, št. 13/74). Prenehal je veljati leta 1986.  

Ta zakon je posredno govoril tudi o vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v družbeni lastnini. Po njegovih določbah je bila osnova za določitev 
izklicne cene za javno dražbo oziroma za pisne ponudbe za nakup stanovanjske hiše 
ali stanovanja v družbeni lastnini vrednost stanovanjske hiše, valorizirana na dan 
prodaje. Pri določitvi vrednosti se je upoštevala tudi prometna vrednost zemljišča. To 
je pomenilo, da je lastnik stavbe plačal za stavbišče in funkcionalno zemljišče 
prometno vrednost zemljišča oz. polno prometno ceno.  
 

                                                           
21

 Glede nezazidanih stavbnih parcel je bilo z Zakonom o razpolaganju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem določeno, da se z dnem uveljavitve tega zakona (to je bilo 7. 7. 1972) prenese pravica 
uporabe na občino, če ima pravico uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču organizacija 
združenega dela, ki takega zemljišča ne uporablja za izvrševanje svoje dejavnosti in če ni izvršila 
gradbenega dela na tem zemljišču do tretje gradbene faze v treh letih od vročitve odločbe, s katero je 
bilo zemljišče dano v uporabo, oziroma od dneva ustrezne sklenitve pogodbe (Sodba Višjega sodišča 
v Kopru, št. Cp 247/93 z dne 5. 5. 1993). 
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14. ZAKON O PRENEHANJU LASTNINSKE PRAVICE IN DRUGIH PRAVIC NA 
ZEMLJIŠČIH, NAMENJENIH ZA KOMPLEKSNO GRADNJO (Uradni list SRS, št. 19/76). 
Prenehal je veljati leta 1984. 

Zakon je urejal določitev mest in naselij mestnega značaja ter drugih območij, 
namenjenih kompleksni gradnji, način prenehanja lastninske pravice ter odškodnino 
za odvzem lastninske pravice. Mdr. je določal, da če je bila na zemljišču, ki je prešlo v 
družbeno lastnino, stavba, ki je po zazidalnem načrtu lahko ostala tam, se ta ni 
prenesla v družbeno lastnino, na zemljišču pod stavbo in zemljišču, ki je bilo potrebno 
za njeno redno rabo, pa je pridobil lastnik stavbe pravico uporabe, dokler stavba stoji. 
Pravica uporabe takega zemljišča se ni mogla samostojno prenašati na drugo osebo. 
Prejšnji lastnik zemljišča v kompleksu, ki je bilo namenjeno za stanovanjsko graditev, 
je imel prednostno pravico uporabe tolikšne površine zemljišča, kolikor ga je 
potreboval za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, na katerih je smel po 
zakonu imeti lastninsko pravico, in za nujno redno uporabo. Tako pravico je lahko s 
pravnim poslom prenesel le na zakonca, potomce, posvojence, starše in posvojitelje, 
ti pa so te pravice tudi lahko prenesli samo na omejen krog oseb.  
 

15. ZAKON O PROMETU Z NEPREMIČNINAMI (Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86). 
Prenehal je veljati leta 1997.  

Predmet urejanja zakona je bil promet z nepremičninami. Na stavbnem zemljišču v 
družbeni lastnini ni bilo mogoče pridobiti lastninske pravice, temveč samo pravice, ki 
jih določa zakon. S prenosom uporabe na stavbi v družbeni lastnini se je prenesla 
tudi pravica uporabe na zemljišču pod stavbo in na zemljišču, ki je bilo potrebno za 
njeno redno uporabo. S prenosom lastninske pravice na stavbi, ki je stala na 
zemljišču v družbeni lastnini, pa se je prenesla tudi pravica uporabe na zemljišču. Če 
je bila stavba na zemljišču, na katerem je bila lastninska pravica, se je prenesla hkrati 
s prenosom lastninske pravice na stavbi tudi lastninska pravica na zemljišču. Občani, 
društva in druge civilne pravne osebe niso mogli brez plačila pridobiti pravice uporabe 
oziroma lastninske pravice na nepremičninah v družbeni lastnini. Družbene pravne 
osebe (današnja podjetja) so lahko prodajala stavbe in posamezne dele stavb 
občanom, društvom in drugim civilnim pravnim osebam samo na javni dražbi.  
 

16. ZAKON O PRAVICAH NA DELIH STAVB (Uradni list SRS. št. 19/76). Nekatere določbe 
so prenehale veljati s sprejetjem Stanovanjskega zakona v letu 1991, v celoti pa je prenehal 
veljati leta 1995.  

Predmet zakonskega urejanja so bile lastninska pravica, pravica uporabe in druge 
pravice na posameznih delih stavb ter zemljiščih. Če je stala stavba v etažni lastnini 
na zemljišču v družbeni lastnini, so imeli etažni lastniki skupno trajno pravico uporabe 
na zemljišču, na katerem je stala stavba, in na zemljišču, ki je bilo potrebno za njeno 
redno rabo. Etažna lastnina se je vpisala v posebno zemljiško knjigo.  
 

17. ZAKON O UPRAVLJANJU IN RAZPOLAGANJU S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM (Uradni list 
SRS, št. 7/77 in 8/78). Prenehal je veljati leta 1984. 

Po tem zakonu se je oddaja stavbnega zemljišča opravila z javnim natečajem s 
pogodbo ali brez javnega natečaja neposredno s pogodbo. Brez javnega natečaja se 
je lahko oddalo urejeno stavbno zemljišče, ki je bilo potrebno za graditev komunalnih 
objektov in naprav, nadalje če je šlo za graditev družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje, za graditev stanovanjskih hiš v okviru stanovanjske zadruge, za graditev 
objektov na zemljišču, ki je bilo z urbanističnimi dokumenti določeno kot rezervat za 
objekte investitorja itn. Način, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča je 
predpisala občinska skupščina z odlokom. V veliki večini primerov je bila podana 
polna odplačnost pridobitve pravice uporabe na stavbnem zemljišču. Stroški za 
urejanje stavbnega zemljišča, ki so v skladu z načeli tega zakona bremenili 
investitorja, so se določili s pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča, ki sta jo sklenila 
upravljavec in investitor. Občinska skupščina je lahko tudi določila ugodnosti glede 
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plačevanja stroškov nekaterim kategorijam občanov – mdr. tistim, ki so gradili 
družinske hiše v okviru stanovanjske zadruge. Nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča se je določilo za zazidano stavbno zemljišče glede na površino tlorisne 
površine stanovanj in poslovnih prostorov, za nezazidano stavbno zemljišče pa glede 
na površino zemljišča. 
 

18. ZAKON O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI 
LASTNINI (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89). 

Predmet zakona je bila razlastitev nepremičnine, na kateri je imel kdo lastninsko 
pravico, prenos pravice uporabe občana, društva ali druge civilne pravne osebe na 
nepremičnini v družbeni lastnini ter omejitev lastninske pravice ali pravice uporabe na 
nepremičnini. Lastniku je za razlaščeno nepremičnino ali omejitev lastninske oz. 
kakšne druge pravice pripadala pravična odškodnina, ki jo je moral plačati 
razlastitveni upravičenec. Na zahtevo prejšnjega lastnika razlaščene nepremičnine se 
je pravnomočna odločba o razlastitvi odpravila, če razlastitveni upravičenec v dveh 
letih po pravnomočnosti odločbe ni izvršil pripravljalnih ali drugih del. 
 

19. ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH (Uradni list SRS, št.18/84 in nad.). Deloma še velja.   
Po zakonu so bila zemljišča glede na vrsto lastnine razdeljena na zemljišča v 
družbeni lastnini, ki jih je upravljala občina oz. z njimi razpolagala prek sklada 
stavbnih zemljišč, ter na zemljišča v zasebni lastnini občanov, društev in 
civilnopravnih oseb. V družbeno lastnino jih je pridobivala občina, in sicer z odlokom o 
prenehanju lastninske pravice (ex lege) ali pa s prednostnim nakupom. Z odlokom se 
je na podlagi srednjeročnega plana občine določilo, katera mestna zemljišča so 
stavbna zemljišča v družbeni lastnini, kar je pomenilo, da vsa zemljišča v mestih in 
naseljih mestnega značaja niso bila hkrati tudi stavbna zemljišča v družbeni lastnini. 
Občina je pridobila na teh zemljiščih pravico upravljanja, prejšnji lastniki pa so imeli 
določene pravice (pravico začasne uporabe, ki je bila deloma prenosljiva, prednostno 
pravico uporabe za gradnjo, ki je tudi bila deloma prenosljiva, ter pravico do 
odškodnine). Stavbno zemljišče v družbeni lastnini se je lahko oddalo v uporabo 
civilnim pravnim osebam in fizičnim osebam za gradnjo stanovanjskih hiš in drugih 
objektov, na katerih so imeli lastninsko pravico. Stavbno zemljišče se je oddalo proti 
plačilu cene tega zemljišča in sorazmernega dela stroškov opremljanja in priprave, ki 
ga je moral poravnati investitor.  
 

  
III REŠEVANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE 
 
3.1 Stanje pred 2. svetovno vojno 
 
Po prvi svetovni vojni je bila od leta 1918 do maja 1928 izvajana tako imenovana 
»Stanovanjska zaščita« – socialnopolitični ukrep države, namenjen reševanju stanovanjske 
in s tem socialne stiske materialno najbolj ogroženih prebivalcev, predvsem delavcev. 
Delavskih stanovanj je bilo premalo in bila so premajhna. Večina jih je bila namreč 
enosobnih, tudi tistih v barakarskih naseljih.  
Narodna Vlada SHS v Ljubljani22 je decembra 1918 izdala Uredbo o pravici občin do posega 
po stanovanjih. S tem je bil uveden sistem začasne rekvizicije stanovanj. Zaradi velike 

                                                           
22

 Narodna Vlada SHS je obstajala le od 31. oktobra 1018 do 1. decembra 1019, ko jo je regent 
Kraljevine SHS ukinil, a je v tem času izvajala široko zastavljeno socialno politiko:  

- uvedla je 8-urni delovnik; 
- podpirala brezposelne in organizirala oskrbo z življenjskimi potrebščinami; 
- uvedla sistem delavskih zaupnikov v podjetjih in delavskih zbornic; 
- podelila velika pooblastila inšpektorjem za delo; 
- izvajala socialno zavarovanje in zaščito vojnih invalidov (Kresal F., 2005). 
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stanovanjske stiske v mestih in industrijskih središčih so morali lastniki, ki so imeli več 
stanovanj, ali pa v svojih stanovanjih niso uporabljali vseh prostorov, to prijaviti pristojnim 
občinam. V nasprotnem primeru je sledila kazen zapora in globa. V skladu z uredbo je imela 
vsaka odrasla oseba pravico do ene sobe, prav tako dva otroka. Družino se je lahko 
deložiralo v drugo stanovanje, ki je ustrezalo družini glede na število družinskih članov, ali pa 
se je rekviriralo le del stanovanja, ki se ga je dodelilo drugemu stanovalcu (pri tem naj bi se 
upoštevalo želje lastnikov stanovanj).  
Ukrep Stanovanjske zaščite je prenehal veljati novembra 1926 (za nova stanovanja že konec 
leta 1921). Zaradi množičnih groženj lastnikov po izselitvi stanovalcev iz njihovih stanovanj je 
vmes spet posegla oblast. Narodna skupščina je sprejela zakon, s katerim je prepovedala 
prisilno izseljevanje, dokler stanovalci niso dobili drugega ustreznega stanovanja, a najdlje 
do maja 1928.  
Najemniška stanovanja so bila predraga za delavski žep. Zato je drugo desetletje po prvi 
svetovni vojni zaznamovala večja gradnja delavskih in socialnih stanovanj, ki so jih gradila 
podjetja in občine, v okviru zadrug pa so lastniška in delavska stanovanja ter hiše gradili tudi  
delavci sami. V premogovnem revirju je veliko delavskih stanovanj zgradila Trboveljska 
premogokopna družba, na Jesenicah in v okolici pa Kranjska industrijska družba. Na 
Ravnah, v Črni na Koroškem in okoliških krajih so rudarska in metalurška podjetja gradila 
delavske kolonije. V Mariboru so veliko stanovanj zgradili podjetniki (npr. tekstilni podjetnik 
Hutter). Na celjskem področju je delavska stanovanja gradilo podjetje Westen, železarna 
Štore in drugi podjetniki. Veliko delavskih stanovanj so zgradile tekstilne tovarne v Tržiču, 
Litiji in Preboldu. Za svoje delavce in uradnike pa so stanovanja gradila tudi državna podjetja. 
Več tisoč so jih zgradile železnice in železniške delavnice (Kresal F., 2005). 
 
Po letu 1925 so občine bolj dejavno pristopile k zidavi socialnih stanovanj. Če pogledamo 
primer Mestne občine ljubljanske, je ta s svojim komunalnim programom med drugim 
spodbujala cenejšo stanovanjsko zidavo in zidavo individualnih hiš, a vendarle še vedno  
premalo učinkovito, da bi pokrila vse potrebe socialno-ekonomsko šibkejšega dela  
prebivalstva in večine delavstva. Tem je namenila občinska zemljišča na takratni periferiji 
mesta, kjer so nastajala velika barakarska naselja (tudi s pomočjo posojil mestne občine in 
mestne hranilnice). Ponekod v mestu je občina sama zgradila stanovanjske barake. Ta 
naselja so bila komunalno neurejena, večinoma brez elektrike, kanalizacije in ponekod brez 
vodovoda. Mestna občina ljubljanska je zgradila še večstanovanjske hiše za Bežigradom in 
na Poljanski cesti. Za topniško vojašnico je zgradila več dva- in tri-stanovanjskih vil. Ker pa je 
bila potreba velika zlasti po manjših in cenejših stanovanjih, se je začela gradnja več kolonij 
štiri-stanovanjskih hiš na Koleziji in ob Vodovodni cesti, nastali sta še koloniji mestnih barak 
ob Ižanski cesti in v Gramozni jami ob Vodovodni cesti. Lastna delavska stanovanja je 
občina zgradila v obliki kolonije na Galjevici, kjer je bilo zgrajenih več sto hiš s stanovanjem 
ali dvema. Občina je za to kolonijo kupila zemljišče, Mestna hranilnica ljubljanska pa je dala 
posojilo v znesku 600.000 din. Lastniki so si hiše po večini zgradili sami z lastnimi rokami. 
Podobno je nastala tudi skupina malih hiš ob Vodovodni cesti (Kresal F., 2005). 
 
»V Ljubljani je bilo tudi sedem večjih barakarskih naselij. Največja in komunalno najbolje opremljena je 
bila Galjevica. Nato so sledile po velikosti in opremljenosti: Sibirija, Mali in Skupni dom, Gramozna 
jama, Ižanska cesta, ob Klavnici in ob Cesti na Brdo. Vseh stanovanjskih barak je bilo v mestu 270, na 
Gradu pa 83 zasilnih stanovanj. Od barak je bilo 15 velikih, ki so bile last mestne občine in 
železničarske zadruge, 255 stanovanjskih barak je bilo v individualni lasti. Na Galjevici je bilo 113 
barak; v njih je živelo 160 družin s 665 člani. Zemljišče je bilo občinska last, barake in hiše pa so bile 
last stanovalcev; ti so jih zgradili sami, deloma tudi s posojili mestne občine in mestne hranilnice. 
Stanovanjske razmere so bile v tem naselju razmeroma dobre. Ob Cesti dveh cesarjev je bilo naselje 
61 barak; to naselje so imenovali Sibirija. Tam je živelo 91 družin s 383 člani. Tudi tu so si stanovalci 
na občinskem zemljišču postavili barake sami, tudi s pomočjo posojil. Stanovanja v teh barakah so bila 
manjša in slabša, življenjske razmere pa težavnejše. V Šiški, severno od Černetove ulice, je bilo 12 
barak, ki so bile last železničarskih zadrug Mali dom in Skupni dom. V njih je živelo 59 družin z 208 
člani; to so bile predvsem družine upokojenih železniških uslužbencev. 
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Tu so bile še najboljše stanovanjske razmere, ker so bile družine večinoma majhne, stanovanja pa 
dvosobna in razmeroma velika. V Gramozni jami za bežigrajsko šolo je bilo 35 barak. V njih je živelo 
50 družin s 176 člani. Zemljišče je bilo občinsko, barake pa last stanovalcev. Barake so bile zelo slabe 
in stanovanja majhna. Ob Ižanski cesti sta bili 2 veliki stanovanjski baraki; v njih je živelo 29 družin s 
135 člani. Baraki sta bili last mestne občine. Vsaka baraka je imela po 14 stanovanjskih prostorov. Na 
sredi je bil hodnik. Vsak prostor je bil prebivališče za eno družino. Baraki sta imeli samo skupna 
stranišča, in to zunaj. Ob Klavnici je bila podobna baraka, ki je bila tudi last mestne občine, zraven so 
bile še 3 manjše barake, ki so bile last stanovalcev. V mestni baraki pri Klavnici je živelo 19 družin s 
63 člani. Ob Cesti na Brdo si je na občinskem zemljišču 13 družin zgradilo vsaka svojo barako. Ker so 
bile družine velike, je bila prenaseljenost teh barak zelo huda. V Šiški, Mostah in v Trnovem je bilo 
raztresenih še 30 barak, ki pa niso bile v strnjenih naseljih, zato so bile manj opazne, življenjske 
razmere v njih pa niso bile nič lažje. V teh barakah je živelo 30 družin.« 

(Kresal F., 2005). 
 
 
3.2  Po drugi svetovni vojni 
 
Med drugo svetovno vojno je nastalo na nepremičninah v Sloveniji veliko škode. Bile so 
porušene, požgane ali le močno poškodovane. Največ škode je naredilo bombardiranje 
večjih industrijskih mest, vključno z Ljubljano. Evidence takratnega Zavoda RS za statistiko 
kažejo, da je bilo poleg številnih cest, mostov, železniških prog in električne napeljave 
uničenih več kot 48.000 stanovanjskih in gospodarskih poslopij (brez slovenskega Primorja). 
Okoli 18.700 družin ni imelo strehe nad glavo. Vse to je močno poslabšalo že tako slabo 
predvojno sliko preskrbe s stanovanji. Še posebej pereča je bila problematika v mestih 
(Mlinar B., 1975). 
 
V Ljubljani se je na primer prebivalstvo v prvih dveh desetletjih po vojni močno povečalo.  
 
Tabela 1: Naraščanje prebivalstva v Ljubljani 
 

Leto popisa Št. prebivalcev 

1921 53.294 

1931 59.765 

1948 121.050 

1953 147.113 

1961 170.505 
Vir: Petelin D., 2017. 

 
Število prebivalcev v Ljubljani je naraščalo tudi zaradi priključitve okoliških krajev in naselij k 
mestu, večji del pa kljub vsemu lahko pripišemo naravnemu prirastu ter priseljevanju (Petelin 
D., 2017). 
 
Obnovo so po vojni začeli narodnoosvobodilni odbori v obliki splošne ljudske akcije za čim 
hitrejšo odpravo škode (udarniško delo). Sredstva so se zbirala pri kreditnih zadrugah, 
regulativnih hranilnicah in pri zasebnih bankah, ki so jih kmalu podržavili. Prav tako so 
sredstva izhajala iz leta 1944 ustanovljenega Denarnega zavoda Slovenije in Narodne banke 
v Beogradu ter iz Sklada za obnovo dežele in pomoč opustošenim krajem, ki je med drugim 
nastal iz dohodkov od odbitkov pri zamenjavi bankovcev, od zaplenjenih vojnih dobičkov in 
premoženja. V letih 1945/46 je vlaganje v gradbeništvo takoj za investicijami v industrijo in 
rudarstvo predstavljalo drugi najvišji delež (14,7 %) investicij na področju gospodarskih 
investicij. Ministrstvo za gradnje Ljudske republike Slovenije je na najbolj prizadetih območjih 
že novembra leta 1945 organiziralo izgradnjo 150 velikih lesenih provizorijev, v katerih so 
nastanili okoli 750 družin. Dodatnih 500 malih provizorijev je bilo zgrajenih na Kozjanskem. 
Poleg tega pa so v obdobju 1945-50 obnovili 75 % v vojni uničenih ali poškodovanih zgradb. 
Za ostale zgradbe (11.686) se je večinoma izkazalo, da njihova obnova ni potrebna, saj se je 
veliko družin s podeželja zaposlilo v industriji in migriralo v mesta (Mlinar B., 1975).  
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Glede obsega gradnje stanovanj v prvih povojnih letih ni točnih podatkov. V obdobju od 
1947–53 je bilo v Ljubljani zgrajenih 3.778 stanovanj (1,6 m2 na prebivalca), v Mariboru pa 
1.273 stanovanj (1,1 m2 na prebivalca)23 (Mlinar B., 1975). 
Jugoslovanski stanovanjski bivanjski standard je bil takrat precej nizek – leta 1952 je bilo v 
Jugoslaviji še 30 % stanovanj brez kuhinj, 83 % brez kopalnic in 72,2 % brez vodovodne 
napeljave, leta 1955 pa je bilo na primer v Ljubljani še 16.000 družin brez stanovanja. Po tem 
letu so bile ustanovljene prve stanovanjske zadruge – »gospodarske organizacije, v katere 
se združujejo posamezniki in pravne osebe, ki bi ob pomoči družbene skupnosti sezidali hiše 
in pridobivali stanovanja za svoje potrebe« (Petelin D., 2017: 7-9).24  
 
Maja 1951 je bila v Uradnem listu FLRJ objavljena Uredba zvezne vlade o zidanju 
stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev, ki je pomenila razmah individualne gradnje (glej 
zgoraj). V prvih letih po vojni je ta po novi kolektivistični ideologiji namreč pomenila nekaj 
nesocialističnega in malomeščanskega, nasprotnega kolektivističnim težnjam. Po sprejetju 
uredbe pa je država mestom in večjim gospodarskim središčem dodelila zemljišče, ugodne 
kredite in nakup gradbenega materiala z regresom. Določeno je bilo, da država k stroškom 
gradnje hiš prispeva 80 % od nabavne cene gradbenega materiala. Delavci so k gradnji 
prispevali veliko lastnih sredstev in dela. Po ukinitvi regresa se je gradnja individualnih hiš 
malo ustavila, a jo je zopet pospešila uvedba dolgoročnih posojil (Petelin D., 2017). 
 
Z odpravo sistema centralnega planiranja je nastopila doba samoupravljanja. Poleg začetkov 
lokalne samouprave je to pomenilo, da so organi upravljanja v podjetjih postali delavski sveti, 
upravni odbor in direktor (prve volitve v delavske svete so izvedli leta 1950). Novi sistem pa 
je pomenil tudi nov način zbiranja sredstev za investicije, saj za investicijsko gradnjo prvič po 
vojni uporabijo sredstva gospodarskih organizacij. Leta 1954 so bili ustanovljeni kreditni 
skladi kot dodaten vir financiranja investicij, iz katerih so organizacije najemale posojila (za 
področje negospodarstva so se oblikovali stanovanjski skladi). S tem je bilo konec 
administrativnega odločanja o investicijskih naložbah. V obdobju 1953-60 je bilo v povprečju 
24 % investicijske porabe vnaprej določene in namenjene predvsem negospodarstvu 
(stanovanjsko-komunalni dejavnosti). Kljub decentralizaciji investicijskih sredstev pa je imela 
federalna oblast preko planov in drugih predpisov še vedno znaten vpliv na razdelitev 
investicij. 
Vsi zaposleni so od leta 1956 plačevali obvezen stanovanjski prispevek. Gradnja stanovanj 
je doživela razmah po letu 1957, obstoječi stanovanjski fond je bil precej star, naravni prirast 
prebivalstva pa sorazmerno velik. Takrat je bil sprejet tudi Zakon o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in zemljišč (1958 – glej 2. poglavje), ki je botroval razvoju samouprave v 
stanovanjskih hišah. Leta 1958 je bilo zgrajeno za 28 % več stanovanj kot leto prej (od tega 
40 % več družbenih). Obseg graditve se je povečeval do leta 1962, ko je bilo zgrajeno 9.671 
stanovanj. Perspektivni načrt gospodarskega razvoja od leta 1957-1961 je namreč posebno 
pozornost namenil stanovanju kot bistvenemu elementu za zadovoljitev življenjskih potreb in 
dviga življenjskega standarda. V tem obdobju pa se je hkrati zmanjšala povprečna površina 
družbenih stanovanj (1956 – 64,5 m2; 1960 – 45,9 m2) (Mlinar B., 1975). 
 
Leta 1961 je sledila gospodarska reforma, ki ni bila povsem uspešna, ker je sovpadala z 
gospodarsko recesijo, je pa prispevala k spremembam v delitvi dohodka in k nadaljnji 
decentralizaciji investicijskih sredstev. Tega leta je bil sprejet Zakon o ukinitvi stanovanjskih 
skladov, njihove naloge so prevzele poslovne banke. Po letu 1962 se je tako začel nižati 
delež sredstev gospodarskih organizacij, začela pa se je krepiti moč bank ter njihov vpliv na 

                                                           
23

 Podatki iz popisov prebivalstva in stanovanj kažejo, da je bilo leta 1949 v Ljubljani 11.000 
gospodinjstev več, kot je bilo stanovanj (v 29.408 stanovanjih je bilo 40.356 gospodinjstev), leta 1954 
pa se je to število povečalo na 15.500. Število stanovanj v Ljubljani se je »ujelo« s številom 
gospodinjstev leta 1971 (Petelin D., 2017). 
24

 V Ljubljani je bilo na primer leta 1956 že 35 zadrug, leta 1959 pa 177. Leta 1960 je bil ustanovljen 
Zavod za zadružno gradnjo (Petelin D., 2017). 
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investicijsko potrošnjo.25 Leta 1965 je bila izvedena nova reforma, katere namen je bil 
»zgraditev modela socialističnega sistema, ki bi zmogel vzdržati konkurenco razvitih držav 
brez nenehnega varuštva državnega aparata« (Mlinar B., 1975, str: 57).  
Zvezna resolucija o nadaljnjem razvoju sistema stanovanjskega gospodarstva (gradbeništva) 
in Temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini sta predvidela 
popolno decentralizacijo razpolaganja z namenskimi sredstvi za gradnjo stanovanj. Med 
drugim so bile delavcem v delovnih enotah zagotovljene iste samoupravne pravice članov 
delovne skupnosti kot delavcem v podjetju kot celoti (prenašanje določenih pravic na delovne 
enote z izvoljenimi organi) (Petelin D., 2017). 
 
Po letu 1964 so se začela ustanavljati stanovanjska podjetja za gospodarjenje s 
stanovanjskimi zgradbami v družbeni lasti, gradbena podjetja pa so gradila stanovanja za trg. 
Organizacije združenega dela so reševale stanovanjska vprašanja predvsem s krediti (Mlinar 
B., 1975). 
Gradnja za trg naj bi pomagala rešiti stanovanjsko problematiko in dvigniti kvaliteto bivanja. 
Prvi poskusi gradnje za trg segajo v začetek 60-ih let, konec tega desetletja pa je že bila 
večina stanovanjske gradnje izvedena s strani gradbenih podjetij (MOP, spletna stran).  

 
 
Grafa: Dokončana stanovanja po lastništvu in indeks skupne vrednosti del na 
družbenih stanovanjskih zgradbah, števila dokončanih družbenih stanovanj in 
stroškov graditve (1953/58 – 1974)  

 
Vir: Mlinar B., 1975, str: 121.   

                                                           
25

 Ko je prišlo do ukinjanja investicijskih skladov in so se njihova sredstva prenesla na banke, se te 
niso prilagajale potrebam, pač pa so začele koncentrirati kapital v svojih rokah. S tem se je večal tudi 
njihov vpliv na investicijsko porabo. Prav zaradi tega je bil nanje leta 1972 izveden »idejno-politični 
pritisk«, po katerem so se začele bolj prilagajati Srednjeročnemu planu razvoja 1971-75. Od leta 1971 
dalje so se tako spet začele povečevati investicije v stanovanjsko gradnjo (Mlinar B., 1975). 
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Razvoj neposrednega samoupravljanja in demokratizacije pri delitvi dohodkov sta podprla 
Temeljni zakon o določanju in delitvi dohodka v delovni organizaciji (1968) in XV. ustavno 
dopolnilo (1971), ki sta določala, da delavec, ki ustvarja dohodek, odloča tudi o njegovi 
delitvi. V delovnih organizacijah so se tako spet zbirala sredstva, namenjena za izboljšanje 
življenjskega standarda zaposlenih. Sem spadajo skladi skupne porabe, namenjeni za 
reševanje problematike družbenega standarda zaposlenih.26 Skladi so se delili na 
»podsklade«: za stanovanjsko izgradnjo, družbeno prehrano, telesno-kulturno dejavnost, 
vsestransko izobraževanje kadrov itd. (Rendla M., 2010).  
V prvi polovici sedemdesetih let sta na področju stanovanjske politike v veljavo stopila še dva 
nova zakona: Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj, ki se je opiral na 
načelo temeljnega Zakona o usmerjanju in izločanju sredstev za stanovanjsko gradnjo, ter 
Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, ki naj bi občanom z nizkimi 
dohodki omogočal organizirano pomoč pri odplačevanju stanovanjskih posojil, pri kreditiranju 
graditve najemnih stanovanj in pri namenskem varčevanju (Oset Ž., 2010). 
 
V drugi polovici osemdesetih let je obseg stanovanjske gradnje zaradi inflacije pričel upadati. 
Naraščajoča inflacija je povzročala razvrednotenje zbranih sredstev, banke so začele 
odobravati kredite s klavzulo o mesečni revalorizaciji (uvedba revalorizacije je zlasti zavrla 
nakup lastnih stanovanj v t. i. družbeni gradnji, saj osebni dohodki praviloma niso več 
omogočali najemanja večjih posojil), upadla je gospodarska moč podjetij – medtem ko so 
podjetja skladno z dogovori v obdobju 1981–1985 povprečno združevala sredstva za 
vzajemnost v višini 1,10 % od bruto osebnih dohodkov, se je ta delež od leta 1987 dalje 
zmanjševal in je tako v letu 1990 znašal le še 0,29 %). Posledično se je bistveno zmanjšal 
tudi obseg kreditnih sredstev stanovanjskih skupnosti (povzeto po Nacionalnem 
stanovanjskem programu, spletna stran). 
 
Naslednji velik poseg v nepremičninski trg se je zgodil v 90-ih letih s privatizacijo in 
denacionalizacijo. Takrat se je odprodalo veliko število družbenih najemnih stanovanj,27 kar 
je imelo za posledico povečanje deleža lastniških stanovanj. Pri znatnem deležu odkupljenih 
stanovanj je prišlo do situacije, da jih sicer socialno šibki lastniki niso zmogli vzdrževati. 
Zopet se je pojavil problem slabih bivalnih razmer ter pomanjkanje neprofitnih najemnih 
stanovanj.28 Nekateri avtorji izpostavljajo še »špekulantsko« gradnjo po letu 2000, ki je 
izkoristila rast cene stanovanj. Takratna nekakovostna gradnja je po zlomu 
nepremičninskega trga in propadu gradbenih podjetij za seboj pustila prazna in precenjena 
stanovanja. Javni skladi pa so v veliki meri gradili stanovanja za prodajo in ne za najem 
(Delo, spletna stran). 
 
Leta 1991 je bila uveljavljena nova finančna zakonodaja, ki je ukinila skoraj vse prispevke 
(tudi stanovanjske). Ker nadomestni sistemski viri za financiranje stanovanjske gradnje niso 
bili zagotovljeni, je prišlo do njenega drastičnega zmanjšanja.29  

                                                           
26

 V 70-ih letih je bil uveden solidarnostni prispevek za socialno najbolj ogrožene (RŠ, spletna stran). 
27

 Odprodaja se je izvajala po t.i. »Jazbinškovem zakonu« (glej 2. poglavje). Nekateri avtorji 
izpostavljajo, da je bila ena od napak pri tem ta, da se kupnin ni vlagalo nazaj v nova stanovanja. 
Stanovanjski skladi so tako ostali s slabim fondom stanovanj in brez kapitala za gradnjo na dobrih 
lokacijah (Dnevnik, spletna stran).  
28

 Po zakonu o denacionalizaciji je bilo po ocenah vrnjeno v last, ne pa tudi v posest, okoli 4.700 
stanovanj, zasedenih z najemniki. Od leta 1994 dalje, ko je bila z novelo Stanovanjskega zakona 
uveljavljena možnost lastnega reševanja stanovanjskega vprašanja najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj, je bilo do leta 2015 rešenih 2.716 zahtevkov, kar pomeni, da se je toliko najemnikov 
odločilo za lastno rešitev stanovanjskega vprašanja ob dodeljenih nepovratnih sredstvih s strani 
države ter ob možnosti dodelitve ugodnih kreditnih sredstev s strani Stanovanjskega sklada RS (MOP, 
spletna stran). 
29

 V letu 1995 se je za delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije začelo zagotavljati 
sredstva tudi iz državnega proračuna ( v skladu z 80. členom Stanovanjskega zakona). Stanovanjski 
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Istega leta je bil sprejet tudi Stanovanjski zakon (glej 2. poglavje), ki je določil pravno 
podlago za ukinitev družbene lastnine, v zvezi s pridobivanjem stanovanj pa je uvedel nekaj 
novih institucij. Na podlagi tega zakona je bil ustanovljen Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, omogočeno je bilo ustanavljanje občinskih stanovanjskih skladov in neprofitnih 
stanovanjskih organizacij. Stanovanjski zakon je z določbami o nacionalnem stanovanjskem 
programu, Stanovanjskem skladu Republike Slovenije ter o pomoči pri dodelitvi stanovanj 
pomenil začetek novega sistema reševanja stanovanjske problematike, prilagojenega 
pogojem tržnega gospodarstva. Uvedel pa je tudi ukrepe s socialno izenačevalno vlogo. Pri 
tem je zakon izhajal iz načela, da je skrb za razrešitev stanovanjskega vprašanja predvsem 
skrb vsakega posameznika, država pa skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine 
državljanov, ki ga brez njene pomoči ne bi mogli razrešiti (upravičenci za pridobitev 
socialnega stanovanja v najem).  
Na ta način je stanovanjski zakon glede preskrbe s stanovanji povzel »načelo omogočanja« 
pridobitve stanovanja (enabling approach) za razliko od predhodnega načela zagotavljanja 
stanovanj (providing approach). To je v skladu z listino Združenih narodov z naslovom 
Svetovna strategija za bivališča do leta 2000 (Global Strategy for Shelter to the Year 2000).30 
S to listino mednarodna skupnost priznava splošno pravico do ustreznega bivališča, iz nje pa 
izhaja obveznost vsake vlade, da na ustrezen način pripomore k reševanju stanovanjskih 
potreb svojih prebivalcev (povzeto po Nacionalnem stanovanjskem programu, spletna stran). 
  
 
3.3 Po letu 2000 
 
Na prelomu tisočletja je postalo jasno, da problematike stanovanjske oskrbe prebivalstva ne 
more reševati zgolj trg. Po letu 2004 se je gradnja za trg s strani gradbenih in 
nepremičninskih podjetij sicer povečala, a je gospodarska kriza in z njo zmanjšanje 
povpraševanja povzročila, da je na trgu ostalo precej nenaseljenih, neprodanih in celo 
nedokončanih stanovanj.  
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (ZNSVS), ki je 
spodbujal dolgoročno varčevanje fizičnih oseb za naknadno lastno reševanje stanovanjskega 
vprašanja. V takratnih pogojih (visoke obrestne mere kreditov pri komercialnih bankah) je bil 
tak način varčevanja dobrodošla možnost, saj je varčevalec po naprej znani posojilni obrestni 
meri po izteku varčevanja lahko računal na dvakratnik kreditnih sredstev, glede na 
privarčevani znesek. Poleg tega so bili varčevalci deležni še pripisa premije po izteku 
vsakoletnega varčevanja. V letu 2006 in 2007 je v ZNSVS prišlo do sprememb31 v obliki 
zmanjšanja višine premije, premija pa je bila vezana tudi na dejansko porabo sredstev za 
reševanje stanovanjskega vprašanja. Za varčevanje v okviru NSVS je bilo vedno manj 
zanimanja, saj so se postopoma zniževale obrestne mere za najem stanovanjskih posojil tudi 
pri komercialnih bankah, poleg tega pa so bila privarčevana sredstva skupaj s kreditom 
običajno bistveno premajhna za nakup stanovanja. V letu 2012 je bila NSVS v okviru 
varčevalnih ukrepov ukinjena (MOP, spletna stran). 
 
Na okrogli mizi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) z naslovom Stanovanjska 
problematika v Republiki Sloveniji so lansko leto marca ugotavljali, da je v Sloveniji 170.952 
(20 %) stanovanj nenaseljenih, naseljenih pa 674.523. Od tega je 619.300 lastniških 
stanovanj (91 %). Najemnih stanovanj je 55.213. Po podatkih GZS približno 80 % mladih 
predvsem zaradi kupne nezmožnosti živi doma. Predstavniki Združenja stanovanjskih 
skladov pri GZS-ju oziroma Zbornice za poslovanje z nepremičninami pa so izpostavili, da je 

                                                                                                                                                                                     
sklad Republike Slovenije se uveljavil kot najpomembnejši dajalec stanovanjskih posojil z ugodno 
obrestno mero (Nacionalni stanovanjski program, spletna stran). 
30

 V celoti dostopna na spletnem naslovu: http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r181.htm. 
31

 Uvedena je bila tudi dodatna subvencija mladim družinam, ki si same rešujejo stanovanjsko 
vprašanje, bodisi z nakupom stanovanj, z gradnjo, spremembo namembnosti, bodisi s prenovo 
določenih stavb ali prostorov v stanovanju (MOP, spletna stran). 
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dejanski primanjkljaj stanovanj v Sloveniji težko oceniti. Je pa ponekod prosilcev za 
neprofitna stanovanja desetkrat več kot je na voljo tovrstnih stanovanj. Največji razkorak med 
potrebami in dejansko ponudbo je opaziti za neprofitna stanovanja v Ljubljani. V zadnjem 
letu je bilo vlog zanje dobrih 3.100, razpoložljivih stanovanj pa 280 (RTV, spletna stran).  
 
Problematika pomanjkanja stanovanj pa ima dve plati. Glede na velikost stanovanjskega 
fonda in statistično ugotovljen visok delež nenaseljenih stanovanj je stanovanjski fond 
pravzaprav količinsko zadosten – v Sloveniji je številčno stanovanj dovolj. Vendar pa podatki 
o prenaseljenosti stanovanj in o stanovanjski prikrajšanosti prebivalstva pričajo o krizi na 
stanovanjskem področju, saj si mnogi prebivalci Slovenije ne morejo zagotoviti primernih 
stanovanjskih pogojev. Do stanovanjskega primanjkljaja pravzaprav prihaja zaradi neskladja 
med lokacijo nenaseljenih stanovanj, kakovostjo stanovanjskega fonda in potrebami 
prebivalstva po stanovanjih na primernih lokacijah (dostopnost do prometne infrastrukture, 
delovnih mest in družbenih storitev ter oskrbe) ter zaradi materialne/finančne nesposobnosti 
prebivalcev, da si priskrbijo za svoje potrebe primerno stanovanje (MOP, spletna stran).  
 
Predstavnica Združenja najemnikov pa je na omenjeni okrogli mizi podala mnenje, da je 
stanje v slovenski stanovanjski politiki slabo, da bi jo moralo oblikovati Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in ne Ministrstvo za okolje in prostor, »saj je 
stanovanje najprej socialna šele nato ekonomska dobrina« in opozorila na 78. člen Ustave 
RS, ki določa, da mora država ustvariti možnosti, da si državljani lahko priskrbijo primerno 
stanovanje (RTV, spletna stran).32 
 
Sicer pa je Republiški stanovanjski sklad lani ob 25-letnici obstoja predstavil svoje cilje, med 
katere med drugim spada izgradnja 2.000 novih najemnih stanovanj do leta 2020, do leta 
2050 pa naj bi imel sklad 10.000 javnih najemnih stanovanj. Zaradi pereče stanovanjske 
problematike v Ljubljani so se tu skupaj z ljubljanskim občinskim stanovanjskim skladom lotili 
priprav na gradnjo soseske Novo Brdo, kjer bo skoraj 700 novih stanovanj. Sklad ima med 
načrti v Ljubljani tudi gradnjo stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi (do 110 
stanovanj). V Mariboru se dela na projektu izgradnje soseske Pod Pekrsko gorco (350 novih 
najemnih stanovanj). V Kranju bo v okviru soseske Ob Savi na voljo 200 novih najemnih 
stanovanj. S sredstvi sklada v znesku 30 milijonov evrov bodo v programu sofinanciranja 
zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v obdobju 2016–2020 pridobili do 500 novih 
najemnih stanovanj, katerih upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski 
skladi in neprofitne stanovanjske organizacije.  
V programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v obdobju 2017–
2020 bo s sredstvi sklada v znesku 15 milijonov evrov pridobljenih približno 250 enot, 
namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih 
in centrih dnevnega varstva starejših oseb (RTV1, spletna stran). 
 
 
 
 
 

                                                           
32

 V spremljajočem gradivu MOP k Nacionalnem stanovanjskem programu je zapisano: »Potreba po 
stanovanjih je izkazana skozi bolj ali manj stanovitna demografska gibanja in ne more biti rezultat 
nihanj, ki so prisotna na stanovanjskem trgu. Ker je v Ustavi zapisano, da država ustvarja možnosti, 
da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, trg ne more biti edini način zadovoljevanja 
stanovanjskih potreb prebivalstva. Slovenija potrebuje celovit nacionalni sistem stanovanjske oskrbe, 
ki bo enakovredno obravnaval samograditeljstvo, tržno ponudbo stanovanj, oskrbo s strani javnega 
sektorja in oskrbo v javno-zasebnem partnerstvu. Obenem mora sistem stanovanjske oskrbe 
zagotoviti ustrezne mehanizme financiranja stanovanjske oskrbe, ki bodo vključevali vse akterje 
stanovanjske oskrbe: javni sektor (občine, državo), podjetniški sektor in gospodinjski sektor. Razviti je 
treba nacionalni sistem stanovanjskega varčevanja in kreditiranja.« (MOP: str 10, spletna stran). 
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3 Primer vodenja stanovanjske politike v podjetju: TAM – Tovarna 
avtomobilov Maribor 
 
Tudi v Mariboru je že pred drugo svetovno vojno obstajalo hudo pomanjkanje stanovanj, ki je 
bilo predvsem posledica velikega priseljevanja podeželskega prebivalstva v mesto, kjer se je 
razvijala industrija in je obstajala možnost zaposlitve. Večji del delavskega razreda je iskal 
stanovanje na trgu, saj v delavskih kolonijah33 zanje ni bilo dovolj prostora.34 Ker si tega 
marsikdo ni mogel privoščiti, je veliko družin stanovalo v barakah in v vagonih v Dajnkovi ulici 
in v Kraljeviča Marka ulici (v bližini današnje II. gimnazije na Taboru), v praznih prostorih 
nekdanje dragonske vojašnice, v kleteh, hlevih, pralnicah, celo pod dravskim mostom in v 
zasilnih bivališčih v Betnavskem gozdu. Delavska stanovanja pa so bila po površini zelo 
majhna in so nudila le najbolj osnovne bivalne pogoje. Največ velikih delavskih družin je 
stanovalo v tako imenovanih »šparhedcimrih« (soba s štedilnikom ali ena soba s kuhinjo).35  
Pred drugo svetovno vojno naj bi 2/3 mestnih površin v Mariboru pokrivala neurejena, 
stihijska predmestja z družinsko stanovanjsko gradnjo (Godina Golija M., 2014). 
 
Zgodovina podjetja TAM se je začela aprila 1943, ko so Nemci na območju Teznega odprli 
Tovarno letalskih delov, kasneje poimenovano TAM – Tovarna avtomobilov Maribor. Po 
osvoboditvi so v tovarni najprej proizvajali izdelke kovinske galanterije, z odločitvijo zveznega 
ministrstva pa se je tovarna avgusta 1945 preusmerila v avtomobilsko industrijo. Mariborski 
gigant je vodil razvito socialno politiko in sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
predstavljal eno najbolj razvitih oblik delavskega samoupravljanja, temelječega na širokem 
sodelovanju v upravljanju proizvodnje in delitvi ustvarjenih dobrin po vloženem delu. TAM je 
bil med prvimi 48 podjetji v Jugoslaviji, ki so januarja 1950 poskusno uvedla delavske svete 
oziroma delavsko samoupravljanje, s čemer so bila gospodarska podjetja izročena v 
upravljanje delovnim kolektivom (Rendla M., 2010). 
 
Tudi v TAM-u so se v skladih akumulirala sredstva, namenjena izboljšanju življenjskega 
standarda zaposlenih. Ta so v TAM-u (in tudi v drugih delovnih organizacijah) pojmovali kot 
naložbo za večjo delovno storilnost. Sklad skupne porabe se je oblikoval iz osebnih 
dohodkov zaposlenih po zaključnem računu konec leta, o njegovi namenskosti pa je odločal 
delavski svet podjetja ob pomoči različnih služb oziroma komisij. Podjetje TAM je na primer 
največji delež zbranih sredstev namenjalo reševanju stanovanjske problematike, 
izobraževanju in rekreaciji. Stanovanjska politika podjetja je bila določena v Pravilniku o 
dodeljevanju in oddajanju stanovanj ter financiranju stanovanjske gradnje:  
 
»Na podlagi določil omenjenega pravilnika so stanovanjsko problematiko reševale stanovanjske 
komisije na različnih ravneh. Prosilci iz različnih delovnih enot so po objavi razpisa vlagali prošnje za 
dodelitev ali zamenjavo stanovanja. Upoštevajoč merila in kriterije za dodelitev ali zamenjavo 
stanovanja, so nato stanovanjske komisije delavskih svetov po delovnih enotah izoblikovale prioritetne 
sezname in jih najprej dale v potrditev svojim delavskim svetom, nato pa so jih poslale v končno 
presojo centralni stanovanjski komisiji delavskega sveta. Seznam je kot zadnji v verigi odločanja moral 
potrditi še upravni odbor delavskega sveta. Centralni komisiji je prošnje za dodelitev stanovanj 
pošiljala tudi socialna komisija pri sindikalnem plenumu. Ta se je ukvarjala z reševanjem 
stanovanjskega vprašanja najbolj perečih problemov in socialno šibkih prosilcev. Na razpis za 
dodelitev ali zamenjavo stanovanj so se lahko prijavili prosilci, ki so izpolnjevali določene pogoje. Po 
točkovnem sistemu pravilnika so imeli prednost prosilci z višjo strokovno in šolsko izobrazbo, daljšim 
delovnim stažem in višje ocenjenim delovnim mestom; dejanske stanovanjske razmere pa niso bile 

                                                           
33

 Prva je bila v Mariboru zgrajena leta 1863. Gre za železničarsko kolonijo z desetimi hišami, v katerih 
je bilo 48 stanovanj, leta 1868 pa so zaradi vedno večjih potreb dogradili še 28 hiš s 254 stanovanji 
(Godina Golija M., 2014).  
34

 Menda naj bi v letu 1928 v Mariboru primanjkovalo 1500 stanovanj (Godina Golija M., 2014). 
35

 V 20. letih 20. stoletja je bilo izračunano, da ima 130 revnih prebivalcev Maribora na voljo tako 
kvadraturo bivalne površine kot 9 članska družina mariborskega industrialca Ludwiga Franza (Godina 
Golija M., 2014). 
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dovolj upoštevane. Na primer na razpis za dodelitev stanovanja so po pravilu lahko kandidirali prosilci, 
potem ko so bili pet let neprekinjeno zaposleni v TAM-u. Stanovanja so razdelili po prioritetnih merilih, 

po katerih so prednost imeli starejši delavci in kritični socialni primeri.« (Rendla M., 2010). 
 
Stanovanjsko problematiko so v TAM-u reševali z nakupom oziroma gradnjo stanovanj 
različnih velikosti in z odobritvijo posojil prosilcem za individualno gradnjo stanovanj. 
Stanovanjsko vprašanje so reševali tudi z nameščanjem samskih zaposlenih v samske 
domove (najemnina). Stanovanja v družbeni lasti (lasti podjetja) je TAM sprva gradil z 
lastnimi sredstvi in z najemanjem kreditov pri stanovanjskih skladih. Kot omenjeno, so bili 
leta 1955 in 1956 za področje negospodarstva ustanovljeni stanovanjski skladi in namenski 
družbeni skladi. Po uvedbi stanovanjskega prispevka za zaposlene leta 1956 so na ravni 
podjetja postala glavni vir za reševanje stanovanjske problematike sredstva iz namenskega 
stanovanjskega prispevka in iz sklada skupne porabe. Kasneje je prišlo do širše družbene 
angažiranosti. Kot mnoga druga podjetja je tudi TAM začel sredstva združevati z drugimi 
podjetji ter sodelovati s stanovanjskimi zadrugami in bankami.   
Delovne organizacije so stanovanjsko problematiko reševale v sodelovanju in koordinaciji z 
občino. V zvezi s tem je prihajalo do nesorazmerij pri razpoložljivih sredstvih enih in drugih. 
Če vzamemo primer občine Maribor Tezno, njena proračunska sredstva za potrebe 
komunalne dejavnosti in družbenih služb niso sledila rasti sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo iz virov delovnih organizacij, stanovanjskega sklada in dohodka državljanov. Zato 
je bila komunalna ureditev (kanalizacija, telefonsko in električno omrežje) problematična. 
Leta 1965 je neurejena kanalizacija celo zavrla gradnjo stanovanj (TAM je zgradil le še 29 
stanovanj na leto).36 
Oktobra 1964 je bila sprejeta Resolucija o nadaljnjem razvoju gradbeništva, januarja 1966 pa 
je začel veljati Temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. V 
skladu z njegovimi določili je upravni odbor delavskega sveta TAM za gospodarjenje s svojim 
stanovanjskim skladom ustanovil podjetje – Poslovno enoto za gospodarjenje s stanovanji. 
Po ustanovitvi TAM-ovega stanovanjskega podjetja, ki je odslej upravljalo in razpolagalo s 
stanovanji in sredstvi, ustvarjenimi iz najemnin, so se povečala tako sredstva za posojila 
individualnim graditeljem kot tudi obseg namenskega varčevanja za stanovanja občanov in 
podjetij, ki so združevali lastna sredstva z bančnimi in drugimi. Ker se je izkazalo, da je 
individualna gradnja veliko cenejša, so v TAM-u leta 1966 precej povečali sredstva za 
individualno gradnjo in že leta 1967 je 160 članov kolektiva gradilo lastne stanovanjske hiše. 
Leta 1970 so individualna stanovanja v Sloveniji predstavljala že skoraj 60 % vseh 
dokončanih stanovanj (Rendla M., 2010). 
 
V času, ko sta v veljavo stopila Zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj ter 
Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, je Kreditna banka Maribor za 
reševanje stanovanjskega problema delovnim organizacijam svetovala, naj za uresničitev 
srednjeročnega plana stanovanjske izgradnje v svoje interne pravilnike glede dodeljevanja 
stanovanjskih posojil članom kolektiva iz sredstev sklada skupne porabe vključijo elemente 
varčevanja kot lastno udeležbo ter organizirajo pri poslovni banki združeno varčevanje (Oset 
Ž., 2010).  
 
Kljub veliki pozornosti, ki jo je podjetje namenilo reševanju stanovanjske problematike 
zaposlenih, podatki za leto 1967 kažejo, da je bilo tistega leta kupljeno in razdeljeno 58 
stanovanj, prosilcev pa je bilo okoli 500 (100 na prioritetnem seznamu »kritičnih« primerov). 
Leta 1971 je v TAM-u primanjkovalo 850 stanovanj. Tri leta kasneje je bilo kandidatov že 
3.722, od teh jih je 2.458 računalo na to, da bo njihov stanovanjski problem rešilo podjetje, 
1.264 pa si jih je želelo stanovanjski problem rešiti z graditvijo lastnega stanovanja s 
posojilom podjetja (Rendla M., 2010).  
 

                                                           
36

 V obdobju med letoma 1945 in 1965 je TAM na območju občine Maribor – Tezno zgradil 1137 
stanovanj, torej povprečno 57 stanovanj na leto (Rendla M., 2010). 
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Leta 1974 je TAM-ova Poslovna enota za gospodarjenje s stanovanji razpolagala s 1998 
stanovanji. Še leta 1985 je TAM zaposloval 7.736 delavcev, leta 1990 pa je zašel v 
gospodarsko krizo, ki so jo poskušali sanirati s sodelovanjem mednarodne agencije, vendar 
je podjetje prizadela še izguba naročil za JLA in jugoslovanskega trga. Sledilo je 
preoblikovanje v delniško družbo, a je bil leta 1996 za d.d. TAM in vse odvisne družbe (16 
podjetij) dokončno uveden stečaj (Industrijske pešpoti, spletna stran). 
 
 
IV ZAKLJUČEK 
 
Iz normativnega pregleda pridobivanja nepremičnin v Sloveniji med drugim izhaja, da so v 
času med letoma 1945 in 1991 prehodno veljala drugačna pravila kot v drugih obdobjih. 
Oblikovala se je državna oziroma kasneje družbena lastnina, ki je predstavljala temelj 
združenemu delu in socialističnim samoupravnim odnosom (Juhart et al., 2007, str. 45). 
Načelo superficies solo cedit, ki izhaja še iz Občega državljanskega zakonika (ODZ) in 
pomeni povezanost zemljišča in objekta, je bilo v tem času odrinjeno. Zemljišča, namenjena 
za gradnjo, so bila v družbeni lastnini, posameznik pa je lahko pridobil lastninsko pravico na 
objektu in z njo tudi trajno uporabo zemljišča v družbeni lastnini. Po letu 1991 se je navedeno 
načelo ponovno začelo uveljavljati in se je dokončno vzpostavilo kot temeljno načelo 
stvarnega prava s sprejetjem Stvarnopravnega zakonika (SPZ) v letu 2002. 
 
Pravica uporabe zemljišča v družbeni lastnini je pomenila, da se je na njem lahko postavila 
stavba ali drug gradbeni objekt in da se je uporabljalo za potrebe tega objekta. Ta pravica je 
imela stvarnopravne učinke proti tretjim osebam, imetnik pravice uporabe pa je imel 
posestno varstvo in petitorno tožbo. To pa pomeni, da je užival varstvo, analogno varstvu 
lastninske pravice in da glede pravnega varstva med lastninsko pravico in pravico uporabe, 
ki so jo na družbeni lastnini imele fizične osebe, ni bilo razlik.  
 
Občani so lahko na različne načine pridobivali npr. zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš –
tako od delovnih organizacij oz. družbenih pravnih oseb kot tudi od občin oz. še prej ljudskih 
odborov. Na zemljiščih v družbeni lastnini so imeli pravico uporabe, na samih stavbah 
oziroma stanovanjih pa lastninsko pravico. Tudi vknjižba v zemljiški knjigi se je izvajala glede 
na naravo posamezne pravice.  
 
Od leta 1956 je bilo v Jugoslaviji treba plačevati stanovanjski prispevek, ki so ga plačevali vsi 
zaposleni. V obdobju od leta 1972 do 1990 so podjetja in drugi uporabniki družbenih 
sredstev kot najpomembnejši financerji stanovanjske gradnje namensko zbirali sredstva, ki 
so bila npr. namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj v podjetjih. Ob uveljavitvi 
družbenih sprememb v letu 1991 je prišlo do lastninjenja in privatizacije. Stanovanjski zakon 
iz istega leta je najprej določil lastninjenje stanovanj v družbeni lastnini tako, da je določil, da 
so na njih pridobili lastninsko pravico prejšnji imetniki pravice uporabe, nato pa je novim 
lastnikom naložil obveznost, da ta stanovanja prodajo in s tem prenesejo lastninsko pravico 
na tiste, ki so v stanovanjih dejansko prebivali in so imeli stanovanjsko pravico. Zatem je 
prišlo do znanega množičnega odkupa stanovanj po zelo ugodnih cenah.  
 
Stanovanjska oskrba prebivalstva je običajno odraz trenutnega gospodarskega in političnega 
sistema, spremembe v stanovanjski politiki pa so posledica strukturnih sprememb v politiki in 
gospodarstvu.  
Med obema vojnama so projekti zagotavljanja stanovanj izhajali predvsem iz prepričanja, da 
ima vsak človek pravico do strehe nad glavo (socialna stanovanja). Po drugi svetovni vojni 
pa se je stanovanjska politika naslonila na nov družbeni red. Socialna stanovanja, ki so 
značilna predvsem za kapitalistične družbene razmere, je zamenjala zidava za vse 
(družbena stanovanja). Od konca vojne pa do sedemdesetih let 20. stoletja je tako potekala 
gradnja velikih stanovanjskih naselij. Središče stanovanjske politike je postal celoten delavski 
razred in ne zgolj socialno-ekonomsko najšibkejši. Pred drugo svetovno vojno so 



 

23 
 

prevladovale parcialne rešitve stanovanjske problematike, po njej pa gradnja postane ena 
glavnih gibal družbenih sprememb in ena od prioritet nove oblasti. Večstanovanjske 
kolektivne zgradbe še danes predstavljajo 40 % obstoječega stanovanjskega fonda. 
Stanovanja so se v osnovi gradila iz družbenih sredstev in sredstev posameznikov, 
stanovanjsko politiko podjetja pa je določala zakonsko določena stanovanjska politika in 
materialno stanje podjetja ter odločitve njegovih organov upravljanja. Takoj po vojni so se 
stanovanja gradila skoraj izključno s splošnimi družbenimi sredstvi. Kasneje, ko so bile 
občinam kot samostojnim temeljnim politično-teritorialnim enotam dodeljene večje 
pristojnosti, pa so delovne organizacije kot nosilke in pobudnice stanovanjsko problematiko 
reševale v sodelovanju in v koordinaciji z občinami (Rendla M., 2010). 
Ker je na začetku 60. let še vedno primanjkovalo družbenih stanovanj, so mnogi svoj 
stanovanjski problem reševali sami s samogradnjo enodružinskih hiš. V tem obdobju je v njih 
živela približno četrtina prebivalstva Slovenije, v naslednjem desetletju pa že 40 % (Malešič 
M., 2014). 
 
Trenutna problematika pomanjkanja stanovanj ima dve plati. Glede na velikost 
stanovanjskega fonda in statistično ugotovljen visok delež nenaseljenih stanovanj je 
stanovanjski fond v Sloveniji številčno zadosten. Vendar pa se vseeno soočamo s krizo na 
stanovanjskem področju, saj si mnogi prebivalci Slovenije ne morejo zagotoviti primernih 
stanovanjskih pogojev. Do stanovanjskega primanjkljaja namreč prihaja zaradi neskladja 
med lokacijo nenaseljenih stanovanj, kakovostjo stanovanjskega fonda in potrebami 
prebivalstva po stanovanjih na primernih lokacijah, ter zaradi materialne/finančne 
nesposobnosti prebivalcev, da si priskrbijo za svoje potrebe primerno stanovanje (MOP, 
spletna stran). 
 
Ker tako tudi v današnjem času državno ali občinsko vodena neprofitna stanovanjska 
gradnja ne zadostuje povpraševanju, večina svoj stanovanjski problem rešuje z najemom 
lastniških stanovanj ali pa samoiniciativno, s samogradnjo, prenovami, prezidavami in 
prizidki: 
 
»Delavsko stanovanje je v stotih letih prehodilo dolgo pot: od špekulantskih najemniških stanovanj in 
barakarskih naselij med obema vojnama, državnih stanovanj, ki so jih v času socializma gradili v 
velikih stanovanjskih soseskah, pa vse do danes, prevladujočih lastniških stanovanj in hiš. Današnja 
situacija seveda ni primerljiva ne s tisto iz pretekle in ne s tisto iz polpretekle zgodovine. Kljub temu pa 
ne pomeni, da je zadovoljiva. Družbene spremembe so prinesle današnjemu času lastne probleme. 
Za razliko od medvojnega in povojnega časa danes prevladujejo predvsem lastniška stanovanja ali 
hiše, ki zaradi vedno dražjih stroškov vzdrževanja in prenove sprožajo nove socialne probleme – 
revščino, padec bivanjskega standarda in vedno večjo nesigurnost. Novi problemi seveda zahtevajo 
sebi lastne rešitve, ki jih ne moremo iskati v preteklosti. Na prvem mestu v obliki novih ukrepov 

stanovanjske politike in na drugem novih arhitekturnih rešitev.« (Malešič M., 2014). 
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